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     Rozprawa doktorska ,,Dynamics and Optimal Control of a Mathematical Model for Combina-
tion Therapy of Glioma”, napisana przez panią mgr Elżbietę Ratajczyk pod kierunkiem prof. Ur-
szuli Ledzewicz, dotyczy modelowania odpowiedzi odpornościowej na obecność wirusa wprowa-
dzonego do organizmu w celu zwalczania specyficznego typu nowotworów (glejaków). Do zapro-
ponowanego modelu wprowadza się dwa typy terapii – podawanie z zewnątrz wirusów (nie tylko 
w postaci pojedynczego impulsu) i hamowanie wydzielania czynnika nekrotycznego nowotworu 
TNF-α.  
     Warto podkreślić, że część wyników prezentowanych w rozprawie została już opublikowana 
w artykule:

• E. Ratajczyk  , U. Ledzewicz, M. Leszczyński, A. Friedmann, The role of TNF-alpha 
Inhibitor in Glioma viroptherapy: a mathematical model, Mathematical Biosci. Eng. 14(1) 
2017, 305-319,

natomiast część ukaże się w:
• E. Ratajczyk  , U. Ledzewicz, M. Leszczyński, H. Schättler, Treatment of Glioma with 

Virotherapy and TNF-alpha Inhibitors: Analysis as a Dynamical System, Discrete and 
Continuous Dynamical Systems, Series B.

     Rozprawa składa się ze wstępu, trzech zasadniczych rozdziałów i zakończenia. W rozprawie zo-
stał zaproponowany model opisany za pomocą 5 równań różniczkowych zwyczajnych. Model zo-
stał poddany analizie matematycznej i numerycznej. Zbadano wpływ stałej terapii, zarówno samej 
wirusoterapii, jak i terapii łączonej. Przeprowadzona została matematyczna analiza terapii optymal-
nej.

     W krótkim wstępie Autorka nakreśliła problem – czyli leczenie nowotworów za pomocą spe-
cjalnych wirusów wprowadzonych do organizmu, jak również przedstawiła zawartość pracy.
     W rozdziale 1 Autorka wprowadziła model, który opisuje dynamikę pięciu zmiennych – za-
gęszczenia populacji nowotworowych komórek macierzystych, komórek zarażonych wirusem, ma-
krofagów, czynnika nekrotycznego nowotworu oraz wirusa. Model jest zbudowany na podstawie 
schematu interakcji między poszczególnymi zmiennymi. Do modelu podstawowego dodane zostało 
równanie na komórki nekrotyczne i na podstawie równań (1.1) – (1.6) wyprowadzone zostało rów-
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nanie (1.7) na zmianę promienia nowotworu w czasie, które następnie było wykorzystywane do ba-
dania efektywności leczenia. W kolejnym podrozdziale przedstawione zostały wartości parame-
trów, które w były wykorzystywane w pracy do obliczeń numerycznych (podsumowane w tabeli 
1.1). Następnie dla wybranych wartości początkowych przeprowadzone zostały symulacje nume-
ryczne, w których zmieniane były wartości parametru b odzwierciedlającego działanie wirusa, naj-
pierw dla modelu bez terapii, potem dla stałej w czasie wirusoterapii, a na koniec dla terapii łączo-
nej. Wprowadzony został także parametr odzwierciedlający efektywność terapii łączonej w zależ-
ności od wielkości dawek c oraz d. Autorka omówiła zależność efektywności od parametru b 
przedstawiając odpowiednie wykresy.
     Rozdział 2 poświęcony został matematycznej analizie modelu przy założeniu stałej dawki tera-
peutycznej. Najpierw zbadany został stan stacjonarny odzwierciedlający brak choroby („disease 
free equlibrium”, zwykle oznaczany jako DFE). Macierz Jacobiego redukuje się w tym przypadku 
do macierzy dolnie trójkątnej. Zasadnicza część analizy dotyczy badania istnienia dodatniego stanu 
stacjonarnego, co nie jest zadaniem prostym w przypadku nieliniowego modelu pięciowymiarowe-
go. W dalszej części rozdziału badane są bifurkacje. Podana została bardzo abstrakcyjna definicja 
2.2.1, natomiast Autorka głównie interesuje się bifurkacją transkrytyczną, więc szkoda, że nie po-
dała dokładnej definicji tej właśnie bifurkacji. Udowodnione zostało twierdzenie dotyczące wystę-
powania bifurkacji transkrytycznej w punkcie c* (tw. 2.2.3). W kolejnym twierdzeniu 2.2.4 udo-
wodniona została zbieżność zmiennych x i y do 0 przy założeniu, że średnia populacja wirusów 
przewyższa wielkość tej populacji w dodatnim stanie stacjonarnym. Dla wartości parametrów z ta-
beli 1.1 zbadane zostały bifurkacje związane ze zmianami parametrów leczenia c oraz parametru b 
charakteryzującego dynamikę wirusa. 
     W rozdziale 3 Autorka autorka sformułowała zagadnienie optymalnego sterowania, proponując 
minimalizowanie funkcjonału (3.1), w skład którego weszła ważona średnia wielkości zmiennych x 
i y na końcu terapii oraz całka z x i wartości zmiennych sterujących (także ważone). Następnie 
w podrozdziale 3.2 zbadane zostało optymalne sterowanie dla wirusoterapii. Zastosowana została 
zasada maksimum Potriagina, przy czym szczególny nacisk położony został na analizę sterowań 
osobliwych. Podsumowanie tej analizy stanowi tw. 3.2.1, w którym stwierdzony został brak stero-
wań osobliwych w przypadku generycznym (dobrze jednak byłoby doprecyzować, co oznacza „ge-
nerically”). Podrozdział 3.3 dotyczy analizy sterowania optymalnego dla terapii łączonej przy zało-
żeniu, że sterowanie jest typu „brak dawki – maksymalna dawka” („bang-bang”). W tym kontek-
ście nasuwa się pytanie, czy zawsze w takim przypadku, jeśli prostszy problem nie ma rozwiązań 
w postaci sterowań osobliwych, to możemy to samo wnioskować dla problemu rozszerzonego 
o dodatkową zmienną sterującą. Drugie pytanie, które samo się nasuwa w związku z założeniem 
o swobodnym końcu dla badanego zagadnienia, to czy rozwiązania będą miały podobny charakter, 
jeśli założymy, że czas końcowy T jest ustalony.
     Rozdział 4 to jednostronnicowe podsumowanie i zarys dalszych prac badawczych.

     Podsumowując – Autorka zaprezentowała ciekawe i oryginalne wyniki, które w dalszej per-
spektywie mogą mieć istotne znaczenie dla pacjentów z glejakami. 
     Ponieważ praca doktorska dotyczy konkretnych zastosowań matematyki, to w takim przypadku 
istotne wydaje się postawienie konkretnej hipotezy badawczej na początku pracy i konsekwentne 
dążenie do jej zweryfikowania w poszczególnych rozdziałach. Moim głównym zarzutem wobec tej 
pracy jest brak wyraźnie sformułowanej hipotezy badawczej, choć można domyślać się, że do-
tyczy ona stosowania terapii łączonej – w końcu po to Autorka tę terapię wprowadza i bada. Braku-
je także wyraźnej pointy w postaci zaproponowania konkretnego protokołu terapeutycznego dla pa-
rametrów, które zostały podane w Tabeli 1.1, co znacznie obniża aplikacyjną wartość pracy.
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    Inne uwagi:
• Na str. 11 w opisie modelu Autorka pisze: „This effect is modelled by a saturating 

Michaelis-Menten type function with carrying capacity K.” Nie bardzo rozumiem, co ma 
„pojemność środowiska/siedliska” do funkcji Michaelisa-Menten. Stała K w tej funkcji to 
tzw. stała połowicznego wysycenia.

• Model (1.1) – (1.5):  Nie mam zastrzeżeń dotyczących budowy modelu, nie rozumiem 
jednak, dlaczego jest mowa o komórkach macierzystych nowotworu zamiast po prostu o 
komórkach nowotworowych. Czy wirus odróżnia te komórki od „zwykłych” komórek 
nowotworowych? Jak zniszczenie komórek macierzystych ma pomóc w zwalczeniu 
rozwijającego się nowotworu. To wszystko jest dla mnie niejasne. Może po prostu Autorka 
użyła określenia „komórki macierzyste” („stem cells”) w niewłaściwym kontekście?

• Równanie (1.6): Ponownie mam wątpliwość terminologiczną. Według autorki równanie 
opisuje zmiany zagęszczenia komórek nekrotycznych, a patrząc na równania – tylko jeden 
składnik faktycznie związany jest z nekrozą, a reszta to składniki opisujące naturalną 
śmiertelność/usuwanie komórek z organizm. Wydaje się więc, że nazwa zmiennej nie jest 
do końca adekwatna.

• Równanie (1.7): Wyprowadzenie równania nie jest dla mnie do końca jasne. Przydałyby się 
dokładniejsze wyjaśnienia.

• Parametry modelu: Objaśnienia dotyczące wybranych wartości są nie do końca 
zadowalające. Niektóre wartości pochodzą z literatury, więc to nie budzi zastrzeżeń, jednak 
wartość części parametrów jest zaproponowana bez dokładniejszego uzasadnienia, np. 
Autorka pisze: „We assume that the infected cells die faster than x cells and take...” – 
dlaczego zakładamy, że umierają szybciej? W tego typu przypadkach zdecydowanie 
przydałoby się jakieś odwołanie do literatury. 

• Wartości początkowe: Mam podobne zastrzeżenia jak wyżej.
• Rysunki 1.4 i 1.5: Nie rozumiem, dlaczego nie zostały one przedstawione na jednym 

wykresie, np. w skali logarytmicznej.
• Tytuły rozdziałów 1.3, 1.4, 1.5: Choć jest to praca z zastosowań, to jednak z 

matematycznego punktu widzenia, jeśli mówimy „analiza”, to myślimy jednak o analizie 
matematycznej, nie zaś numerycznej, więc wydaje mi się, że w tytułach powinien pojawić 
się przymiotnik „numeryczna”.

• Strona 35: Autorka użyła określenia „last eigenvalue” w kontekście kolejności wypisania 
przez siebie wartości własnych. Zwykle kolejność wartości własnych wiążemy z 
kolejnością zmiennych.

• Podrozdział 2.1: Ogólnie przydałoby się przedstawić więcej pośrednich obliczeń, aby 
ułatwić życie recenzentom... W szczególności: str. 39: „The additional inequality (2.11) is 
weaker and is automatically satisfied if...”  –  dlaczego? str. 43: „The inequality (2.11) is 
trivially satisfied...”  –  dlaczego?

• Rysunek 2.1: Obie części ilustracji nie są „at the top”, jak jest napisane. 
• Strona 50: „On the other hand, if δy < ξ, then for s ≤ t we can bound the integrals...” – to 

sformułowanie jest mylące, bo można wnioskować, że podane całki można szacować w taki 
sposób tylko przy spełnieniu zadanej nierówności, co oczywiście nie jest prawdą.

• Strona 58: Autorka napisała, że artykuł [46] został właśnie zaakceptowany do publikacji – 
szkoda, że nie naniosła tej poprawki w bibliografii, gdzie zostało, że artykuł jest w recenzji.

• Sformułowanie problemu [V]: Ponieważ zagadnienie (3.4) zostało sformułowane z 
zastosowaniem ogólnej zmiennej z, to wydaje się, że warunek początkowy w tym 
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zagadnieniu także powinien być sformułowany w ten sam sposób, aby zachować spójną 
notację.

• W tekście wystąpiło trochę błędów językowych. 

     Mimo powyższych uwag krytycznych uważam, że praca spełnia ustawowe i zwyczajowe wy-
mogi stawiane rozprawom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenie rozprawy doktorskiej pani 
mgr Elżbiety Ratajczyk do publicznej obrony. 

dr hab. Urszula Foryś        
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